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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG  

SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG KH&CN 

ĐỒNG NAI - 2022 

––––––––––– 

Số:          /SKHCN-TKC 

V/v mời tham gia Giải thưởng Sản phẩm 

truyền thông KH&CN Đồng Nai 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 
Đồng Nai, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đoàn thể, các hội cấp tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai; 

- Huyện ủy các huyện, thành ủy Long Khánh và thành ủy Biên Hòa; 

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; 

- UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; 

- Các trường Đại học: Đồng Nai, Lạc Hồng, Nguyễn Huệ, Công 

nghệ Đồng Nai, Công nghệ miền Đông, Lâm nghiệp - phân hiệu 

Đồng Nai. 

- Các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh. 

Giải thưởng Sản phẩm Truyền thông Khoa học và Công nghệ Đồng Nai 

được UBND tỉnh quyết định tổ chức trên địa bàn tỉnh từ năm 2010. Giải thưởng 

nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; đặc 

biệt là các thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới quản lý khoa học và 

công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Năm 2022, năm thứ 13 Giải thưởng được tổ chức sẽ tiếp tục phát hiện, ghi 

nhận và tôn vinh những đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị; doanh nghiệp; 

tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các sản phẩm truyền thông về khoa học và 

công nghệ đăng trên các kênh thông tin để tham gia Giải thưởng. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai - Cơ quan thường trực Ban Tổ 

chức xin được gửi các thông tin về “Giải thưởng Sản phẩm Truyền thông KH&CN 

Đồng Nai năm 2022”; và kính đề nghị Lãnh đạo Quý cơ quan, đơn vị phối hợp, chỉ 

đạo triển khai Giải thưởng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, sinh viên, học sinh. 

Thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi từ tháng 6/2022 đến hết ngày 

10/11/2022. Sản phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí đã đăng trên các ấn phẩm, 

trang tin điện tử, báo điện tử; phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình. 

https://dost-dongnai.gov.vn/
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Sản phẩm dự thi vui lòng gửi về: Trung tâm Khoa học và Công nghệ (Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai), số 1597, đường Phạm Văn Thuận, 

phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa; ĐT: 0904141205 - 0251.8820085; E-

mail: bantin@khcndongnai.gov.vn; dungtt82@gmail.com. 

Để biết thêm thông tin về Giải thưởng vui lòng truy cập website: https://dost-

dongnai.gov.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/SoKHCNDN; 

https://www.facebook.com/tkcdongnaimedia20. 

Đính kèm:  
- Thể lệ Giải thưởng năm 2022; 

- Gợi ý chủ đề Giải thưởng năm 2022; 

- Phiếu đăng ký dự thi năm 2022. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở KH&CN; 

- Các đơn vị thành viên BTC; 

- Các Sở, ban, ngành 

- Lưu: VT, TKC. 
   D\TKCDung_MoithamgiaGT2022. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Lại Thế Thông 

 

 

https://dost-dongnai.gov.vn/
mailto:bantin@khcndongnai.gov.vn
mailto:dungtt82@gmail.com
https://dost-dongnai.gov.vn/
https://dost-dongnai.gov.vn/
https://www.facebook.com/SoKHCNDN
https://www.facebook.com/tkcdongnaimedia20

		2022-06-13T08:52:56+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Viện<viennv@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-13T14:25:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lại Thế Thông<thonglt@dost-dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-13T16:27:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-13T16:27:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-13T16:27:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




